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Går du og overvejer at sætte din bolig til

salg? Så få et gratis og uforpligtende

salgstjek af EDC Ejendomsgruppen i Struer! 
 

Bestil et gratis og uforpligtende salgstjek

inden d. 16 december 2022, så modtager du

et gavekort til Hjerm Pizza & Kebab House til

en værdi af 150 kr.
 

Støt lokalt - det gør vi!
 

 

Ring eller skriv til os på: 

97 85 19 00 eller
705@edc.dk 
 

 

Få et gavekort på
150,-  

Støt
lokalt! 

Mundbergs Allé 1A  -  7600 Struer  -  97851900  -  705@edc.dk

 Ejendomsgruppen

22

Vi er i 
gavehumør
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Hjerm Postens redaktion:
Jan Kristensen 40 40 45 20
Johan Daasbjerg 51 74 40 30
Tage Møller 41 58 46 59

posten@hjerm-fif.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

I lighed med tidligere år har vi igen valgt at lade 6. klasserne på Hjerm Skole  
stå for omdelingen af Hjerm Posten.

Børnene vil naturligvis gøre deres bedste for, at der ikke sker fejl. 
Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks kontakte undertegnede.

Jari Nielsen, Vestre Hovedgade 3, 7560 Hjerm. Tlf.  25 17 94 37

OMDELING AF HJERM POSTEN

HJERM POSTEN 

Hjerm FIF – Måneden der gik 5

Min KØBMAND 7

Hjerm Sogns Jagtforening – Nytårshilsen og Generalforsamling 8-9

Hjerm Krudt og Kugler 11

Hjerm Borgerforening 12-13

Hjerm Fodbold 14-15

Ausumgaard 17

Familie & Samfund 20-22

Glædelig jul fra Hjerm Posten 23

Hjerm Vandværk – Generalforsamling 25

Senior-Idræt 27

FDF 30-32

Naturhuset 33

Indre Mission 34

Bibelkredsene 35

Velkommen til Hjerteuge 36

Klub Halv Syv 37

Hjerm Børneklub 38

Kirkebladet 39-51



HJERM POSTEN  5•2022    4

. .ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

� Biler til "Gør-det selv"
� Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm
Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:
Reg. revisor Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

E-mail: gkmadsen@mail.dk
www.hjermvand.dk

Kontakt: Svend Erik Toft - tlf. 51 77 15 04
E-mail: info@hjermvand.dk

Hjemmeside: www.hjermvand.dk

Vedr. opkrævninger:
Revisor/merkonom Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

GÅRDBUTIKKEN PÅ
AUSUMGAARD

ÅBEN ALLE
DAGE 

HELE JULEN
KL. 08-22.

I GÅRDBUTIKKEN PÅ AUSUMGAARD KAN DU KØBE DINE LÆKRE JULEVARER.
HER ER TIL BÅDE JULEMIDDAGEN OG JULEFROKOSTEN  

- LOKALE RÅVARER SÅSOM MEDISTER, RULLEPØLSE, SYLTE, BACON, SKINKE  
SAMT ØKO GRØNTSAGER,  KOLONIALVARER MM.

 WWW.AUSUMGAARD.DK
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HJERM FIF

Måneden der gik · HJERM FIF 
Vi har haft formand/kassere møde midt november og status fra udvalgene 
er positive tilbagemeldinger om flere medlemmer, Volley sælger igen krudt 
fra Natur huset og vi håber da på stor opbakning fra Hjermboerne. Volleys 
Hjerm cup var i år igen udsolgt på 20 minutter.

Fodbold har 2 hold der er rykket op og fortalte om forrygende tur til 
Verona.

Vi siger fra HB 1000 tak for et godt samarbejde til alle udvalg og til de 
mange frivillige træner og hjælper vi har. Det er jer der søger for vi bliver 
ved med at have et godt foreningsliv her i byen. Håber at alle er klar på 
det til næste år igen.

Rigtig glædelig jul samt et godt nytår

På Hovedbestyrelsens vegne  
Tobias Lillelund  

Siden sidst fra Hovedbestyrelsen i Hjerm FIF 

 
Vi har haft formand/kassere møde midt november og status fra 
udvalgene er positive tilbagemeldinger om flere medlemmer, Volley 
sælger igen krudt fra Natur huset og vi håber da på stor opbakning fra 
Hjermboerne. Volleys Hjerm cup var i år igen udsolgt på 20 minutter. 

Fodbold har 2 hold der er rykket op og fortalte om forrygende tur til 
Verona. 

Vi siger fra HB 1000 tak for et godt samarbejde til alle udvalg og til de 
mange frivillige træner og hjælper vi har. Det er jer der søger for vi bliver 
ved med at have et godt foreningsliv her i byen. Håber at alle er klar på 
det til næste år igen. 

 

Rigtig glædelig jul samt et godt nytår 

 
 

På Hovedbestyrelsen vegne Tobias Lillelund. 
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Lad os gøre noget ved det!

Boligen er grundlæggende for din økonomi 
- både nu og i fremtiden. 

Det kan gøres bedre - påstår vi! 

Uanset om du er kunde eller ej, så kontakt 
os og få en mødeaftale. 

Lad os gøre noget ved det!

Torvegade 2-4 • 7600 Struer • Tlf.: 9615 2670 • struer@sparthy.dk • www.sparthy.dk

Renten er helt i bund 
- er det nu du 
skal omlægge 
dit boliglån.

 

1/8 side

1/8 side

1/4 side
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Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

Tlf. 40 53 40 60 - Mail: 0504860@minkobmand.dk

Klik og køb
ved din lokale 
købmand
Bestil dine dagligvarer på 
Min købmand Hjerms side.
Så gør vi dem klar til af-
hentning eller vi leverer 
dem til dig.

Bestil på.
hjerm.minkobmand.dk

Bestil dine 
Julekurve/julegaver 
ved 
Min købmand Hjerm
Vi laver Julekurve i alle størrelser fra 
250 kr.

Kom i butikken eller ring så finder vi 
den helt rigtige kurv til dig.
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Nytårshilsen fra Hjerm Jagtforening
I forbindelse med årsskiftet vil Hjerm Jagtforening gerne takke alle i og 
omkring Hjerm, for den store opbakning vi har fået i året der er gået. 
Vores små ”interne” arrangementer, såsom de traditionsrige rif el skyd
ninger, knivkursus, schweisshundetræning etc, forløb ganske suc ces
fyldt. 

Jagtforeningen fyldte 90 år i september, hvor der i den forbindelse blev 
afholdt spisning med efterfølgende kage og hygge i rå mængder. Alt i 
alt en dejlig dag, hvor specielt den ældre generation af jægere kunne 
fortælle om ”gamle dage” i foreningen. 

Når det så er sagt, så havde vi alligevel nogle arrangementer der virkelig 
toppede kransekagen. F. eks. Naturens Dag, som blev en succesfuld dag 
set med vores øjne i jagtforeningen. At se så mange børn og voksne i 
alle aldre komme forbi vores stand for at snakke, tage billeder, prøve 
hochsitzen, sidde med en hundehvalp i skødet, få en ny hat, smage 
grillet vildt osv. gjorde et stort indtryk på os. Vi vender stærkt tilbage 
i 2023 med nye ideer og påfund. Og stor tak til arrangørgruppen bag 
Naturens Dag, I gør det bare fantastisk...

Til sidst vil jeg nævne vores tre årlige bankospil op mod jul. 2022 blev 
året, hvor Hjerms indbyggere og faktisk også lidt folk udenbys fra, viste 
hvordan man bakker op om et arrangement. Vi er stadig helt oppe 
og ringe over den kæmpe opbakning, som I har givet os. Vi har været 
over 100 personer pr. aften… Det er ikke set i flere år! Tusind tak for 
opbakningen…

Der skal ligeledes lyde en kæmpe tak til foreningens bankohold. Deres 
gåpåmod og vilje til at få ting til at lykkedes er stor. Tak for indsatsen, 
d`herrer. De står atter klar, når vi nærmer os november igen. De kan slet 
ikke lade være. ?

Til sidst vil jeg takke alle vore sponsorere, samarbejdspartnere og 
frivillige hjælpere. Ingen nævnt, ingen glemt. Det er lige præcis jer, 
som gør det sjovt og givende at være en del af en forening. Jeres 
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hjælp og håndsrækninger er uvurderlige... Uden jer kunne vi ikke køre 
foreningens arrangementer som vi gør nu. 

Tak for året der gik og må 2023 blive et fantastisk år for alle i og omkring 
Hjerm.

(PSSSST: Jagtforeningen barsler med en spritny hjemmeside. Den for
ventes i luften start 2023.) 

På Hjerm Jagtforenings vegne

Michael Larsen

Generalforsamling  
i Hjerm Sogns Jagtforening 

Den 27/2 2023 kl 18.00 afholder Hjerm Sogns Jagtforening  
general for samling efter vedtægterne. 

Dette foregår i NaturHuset, Skolevej 7, 7560 Hjerm. 

Programmet for aftenen er gule ærter kl 18.00  
og herefter general for samling kl 19.00. 

Indkomne forslag og tilmelding til spisning senest 10 dage  
før general for samlingen til undertegnede. 

Venlig hilsen 

Formand Michael Larsen
Tlf. 2636 9386 / mail: miclarsen@msn.com
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Lokal i mere end 100 år
Lokal i mere end 100 år

Lokal i mere end 100 årLokal i mere end 100 år

Jeppe Schous Gade 6
7500 Holstebro
Tlf. 96 76 44 50

sparekassenballing.dk

mknhjerm@gmail.com
Tlf. 28 89 63 97

  TØMRER OG SNEDKER

  VINDUER OG DØRE

  MURER OG STØBEARBEJDE

  FLISE OG KLINKEARBEJDE

  BELÆGNINGSARBEJDE

  HAVEANLÆG

  ARBEJDE MED MINIGRAVER

22 44 78 62  /  22 30 96 90
Bjarne Anders
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Hjerm Krudt & Kugler 

Vi gentager succesen fra 2021, med fyrværkerisalg i Hjerm Krudt & Kugler. 

Vi har salgssted i Naturhuset, og vi udlevere også fyrværkeriet herfra.  

Vores åbningstider er følgende, 28-29-30/12 10.00-21.00, og d. 31/12 09.00-12.00 

Vi starter salget 28.12, og vi vil meget opfordre til at man kommer de første dage, 
erfaringer viser at fyrværkerisalget er de sidste dage op til nytår, men hvis du vil 
undgå kø og udsolgte vare, skal du komme de første dage. 

Følg med på vores facebook side, Hjerm krudt og kugler, her vil der komme mere 
information, i dagene op til d. 28/12. 

Vi vil gerne understrege, at alt overskud går ubeskåret til Hjerm FIF. 

                           

Hjerm Krudt & Kugler 
Vi gentager succesen fra 2020, med fyrværkerisalg i Hjerm Krudt & Kugler. 

Vi har salgssted i Naturhuset, og vi udlevere også fyrværkeriet herfra.  

Vores åbningstider er følgende, 28-29-30/12 10.00-21.00, og d. 31/12 09.00-12.00. 

Vi vil med Hjermpostens december udgave sende et katalog ud, her kan i se vores 
sortiment. 

Vi starter salget 28.12, og vi vil meget opfordre til at man kommer de første dage, 
erfaringer viser at fyrværkerisalget er de sidste dage op til nytår, men i disse Covid-
19 tider, vil vi meget gerne havde spredt salget ud på flere dage. 

Når i kommer til Naturhuset, vil vi gerne opfordre til at, man holder afstand, og 
spritter af ved indgangen, hvor vi har opstillet spritstander. 

Følg med på vores facebook side, Hjerm krudt og kugler, her vil der komme mere 
information, i dagene op til d. 28/12. 

Vi vil gerne understrege, at alt overskud går ubeskåret til Hjerm FIF. 

 

                           

Hjerm Krudt Hjerm Krudt 
 og Kugler og Kugler
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HJERM BORGERFORENING

Bestyrelsen for Hjerm Borgerforening vil gerne sige et tusind tak for en 
skøn juletræsfest d. 4. dec. 

Det er fantastisk at se hvordan Hjerm og opland kan samles til en hyggelig 
eftermiddag. Ca. 80 børn og voksne havde valgt at bruge nogle hyggelige 
timer sammen.

Der blev sunget julesange om det flotte pyntet juletræ i skolens aula, 
nissefar og nissemor kom forbi og hilste med julegodter til alle børn og der 
blev nydt æbleskiver og risengrød. 

Tusind tak til alle jer der kommer og giver en hånd med når vi har brug for 
hjælp.

 

Hjerm Borgerforening vil gerne ønske alle 

Glædelig Jul & Godt Nytår

Bestyrelsen for Hjerm Borgerforening vil gerne sige et tusind tak for en skøn juletræsfest d. 4. dec.  

Det er fantastisk at se hvordan Hjerm og opland kan samles til en hyggelig eftermiddag. Ca. 80 børn og 
voksne havde valgt at bruge nogle hyggelige timer sammen. 

Der blev sunget julesange om det flotte pyntet juletræ i skolens aula, nissefar og nissemor kom forbi og 
hilste med julegodter til alle børn og der blev nydt æbleskiver og risengrød.  

Tusind tak til alle jer der kommer og giver en hånd med når vi har brug for hjælp.  

 

Hjerm Borgerforening vil gerne ønske alle  
 
Glædelig Jul & Godt Nytår 
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HJERM BORGERFORENING

Hjerm Borgerforening inviterer til 
borgermøde 

 

17. januar 

Klokken 19.30 - 21.30 

Hjerm Aktivitetshal 
 

På mødet vil borgerforeningen fortælle om et nyt initiativ der er startet 
med det formål at få flere penge til projekter i Hjerm. 

 

Derudover deltager Struer kommune, så der er mulighed for at stille 
spørgsmål til ting der vedrører vores lokalområde. 

 

Borgerforeningen inviterer lokale foreninger til at komme og give en kort 
status på deres aktiviteter - hvis din forening ønsker det skal I kontakte 
Simon Cens-Slot på simoncens@hotmail.com. 

 

Vel mødt 

Hjerm Borgerforening inviterer til 
borgermøde 

 

17. januar 

Klokken 19.30 - 21.30 

Hjerm Aktivitetshal 
 

På mødet vil borgerforeningen fortælle om et nyt initiativ der er startet 
med det formål at få flere penge til projekter i Hjerm. 

 

Derudover deltager Struer kommune, så der er mulighed for at stille 
spørgsmål til ting der vedrører vores lokalområde. 

 

Borgerforeningen inviterer lokale foreninger til at komme og give en kort 
status på deres aktiviteter - hvis din forening ønsker det skal I kontakte 
Simon Cens-Slot på simoncens@hotmail.com. 

 

Vel mødt 

Hjerm Borgerforening inviterer til 
borgermøde 

 

17. januar 

Klokken 19.30 - 21.30 

Hjerm Aktivitetshal 
 

På mødet vil borgerforeningen fortælle om et nyt initiativ der er startet 
med det formål at få flere penge til projekter i Hjerm. 

 

Derudover deltager Struer kommune, så der er mulighed for at stille 
spørgsmål til ting der vedrører vores lokalområde. 

 

Borgerforeningen inviterer lokale foreninger til at komme og give en kort 
status på deres aktiviteter - hvis din forening ønsker det skal I kontakte 
Simon Cens-Slot på simoncens@hotmail.com. 

 

Vel mødt 

Hjerm Borgerforening inviterer til 
borgermøde 

 

17. januar 

Klokken 19.30 - 21.30 

Hjerm Aktivitetshal 
 

På mødet vil borgerforeningen fortælle om et nyt initiativ der er startet 
med det formål at få flere penge til projekter i Hjerm. 

 

Derudover deltager Struer kommune, så der er mulighed for at stille 
spørgsmål til ting der vedrører vores lokalområde. 

 

Borgerforeningen inviterer lokale foreninger til at komme og give en kort 
status på deres aktiviteter - hvis din forening ønsker det skal I kontakte 
Simon Cens-Slot på simoncens@hotmail.com. 

 

Vel mødt 

Hjerm Borgerforening inviterer til 
borgermøde 

 

17. januar 

Klokken 19.30 - 21.30 

Hjerm Aktivitetshal 
 

På mødet vil borgerforeningen fortælle om et nyt initiativ der er startet 
med det formål at få flere penge til projekter i Hjerm. 

 

Derudover deltager Struer kommune, så der er mulighed for at stille 
spørgsmål til ting der vedrører vores lokalområde. 

 

Borgerforeningen inviterer lokale foreninger til at komme og give en kort 
status på deres aktiviteter - hvis din forening ønsker det skal I kontakte 
Simon Cens-Slot på simoncens@hotmail.com. 

 

Vel mødt 

Hjerm Borgerforening inviterer til 
borgermøde 

 

17. januar 

Klokken 19.30 - 21.30 

Hjerm Aktivitetshal 
 

På mødet vil borgerforeningen fortælle om et nyt initiativ der er startet 
med det formål at få flere penge til projekter i Hjerm. 

 

Derudover deltager Struer kommune, så der er mulighed for at stille 
spørgsmål til ting der vedrører vores lokalområde. 

 

Borgerforeningen inviterer lokale foreninger til at komme og give en kort 
status på deres aktiviteter - hvis din forening ønsker det skal I kontakte 
Simon Cens-Slot på simoncens@hotmail.com. 

 

Vel mødt 
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FODBOLD

Stort tillykke til Mads & Filip 
Ved DBU Region 2’ s årsmøde den 28/11-22 havde regionsbestyrelsen udvalgt Mads Brander og 
Filip Gøtzsche som dette års vindere af Åge Eltons Initiativpris for at fremme fodboldspillet i det 
vestjyske. 

Indstilling gik på deres store indsats for bl.a. at oprette og fastholde et ungt seniorhold i Hjerm FIF 
Fodbold, også med spillere ud over Hjerms grænser, samt at have trænet vores U16-spillere 
sideløbende indtil sommer i år. Dette initiativ har gjort fodbolden til en ret stor del af deres fritid i 
knap 3 år, for hvilket vi synes, de fortjente en anerkendelse – også som forbilleder for andre unge. 

Mads måtte stå til måls for både overraskelsen (forneden) og for selve overrækkelsen på 
årsmødet, da Filip desværre var forhindret pga. rejse. Så vi har lige lagt et foto af Filip ind her.  

 

/Hjerm FIF Fodbold 
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FODBOLD

 Forår 2023 
Vi søger trænere i foråret til følgende hold: 

- U10  5-mands 
- U13  8-mands 
- Senior Serie 4.1 

Det er nogle HELT fantastiske hold, som ud over at spille bold, være sammen og have det sjovt, 
også har ambitioner om at blive endnu bedre i bredden.  

Holdene har tilknyttet hjælpetrænere/holdledere til hjælp med træningen og det praktiske, men vi 
søger hovedtrænere,  

- gerne minimum 16-18 år for U10 og U13 med lidt erfaring og interesse  
- gerne over 25 år med trænererfaring for Senior, 

der vil være ansvarlig for at planlægge træning, kamp mv. omkring holdene 

Der tilbydes trænerkurser for udvikling og efter behov, adgang til træningsøvelsesbank mv. 

Hvis du er interesseret – eller kender nogen, der er kunne være interesserede - henvend dig til 
Birthe på 21276650 eller pb på msn for at høre mere og fortælle om dig selv og dine forventninger. 

 

Forårsopstart – Senior & U15 

Senior og U15 starter som de første i foråret med træningen udendørs. I februar og marts på 
kunstbanen i Struer og derefter på græs i henholdsvis Hjerm og Hjerm/Langhøj/Humlum. 

 

Dag Start-Slut Tid Hold / Sted 

Mandage 6. februar – 3. april 18-19:30 Senior Herrer S4.1,  
Kunstbanen Struer 

Fredage 3. februar - 31. marts 19-20:30 Senior Herrer S4.2,  
Kunstbanen Struer 

Mandage & 
Torsdage 

20. & 23. februar – 27. 
& 30.marts 

17-18:00 U15 piger,  
Kunstbanen Struer 

Mandage & 
Onsdage 

20. & 22. februar – 27. 
& 29.marts 

17-18:00 U15 drenge,  
Kunstbanen Struer 

 Der tages forbehold for ændringer – se hjemmesiden for Hjerm FIF, under Fodbold, Forår 

De yngre årgange starter udendørs i april måned omkring påsken. 

/Hjerm FIF Fodbold 
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Østergade 25 · 7600 Struer

Tlf. 97 85 34 42
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Kære Hjerm
Vi vil gerne - igen i år - sige tusinde tak 
til alle jer, der på den ene eller anden 
måde bakkede op om årets julemarked 
på Ausumgaard. Det betyder meget for 
os, når lokalområdet er med på gården.  

En særlig tak til...
I år kunne vi fejre 10 års jubilæum - det 
betyder også, at det fantastiske hold fra 
Hjerm Borgerforening, med Inga i spid-
sen, nu i 10 år har bidraget med hjælp 
til vores cafe til julemarkedet. 
Det betyder simpelthen så meget, og 
igen i år takker vi for den store indsats 
I gør for at yde gæsterne den bedste 
service i landsdelen. 

Derudover en stor tak til forældre og 
elever i 5. klasse i Hjerm, som i år har 
hjulpet os med at passe parkeringen, og 
sørget for at samtlige gæster er blevet 
hjulpet godt på plads og herfra igen tra-
fikalt. Også deres hjælp betyder utroligt 
meget for os, og hjælper lidt til økono-
mien til klassens Bornholmertur.

Endeligt har vi atter engang fået hjælp 
af FDF Hjerm, som stod for kreasysler, 
aktiviteter og julehygge med de besø-
gende børn. Stor tak for dette - også for 
indsatsen som gårdnisserne Skidt og 
Pyt. 

Udover foreningsfolkene kan vi også 
rette en tak til Hjerm Købmand for at 
kunne se ideen i at vise flaget med en 

stand på julemarkedet - forhåbentlig gav 
det både salg og en masse god dialog. 
Der var også lokal musik på programmet 
med pop up sang fra de skønne Gent’n 
Ladies - det bidrager altid ekstra til hyg-
ge med sang rundt omkring i gårdens 
bygninger. 
Sidst men ikke mindst skal vi i år også 
sende en tak til Brenda Ulnits fra Blom-
sterfarmen by Brenda, som har hjulpet 
os med at julepynte gården på bære-
dygtig vis med gamle ting og sager samt 
materialer fra naturen. Det blev SÅ fint! 

Hvor er vi heldige at have så gode og 
dygtige folk i lokalområdet. 

Fra Ausumgaard vil vi ønske alle i Hjerm 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår – 
og vi håber at se jer igen til flere gode 
oplevelser på Ausumgaard.
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v/Henrik Andersen

Klosterhedevej 2
7600 Struer

Tlf. 97 85 29 89 . Mobil 40 92 72 19
- altid et penselstrøg bedre

HVAM SMEDE-
OG MASKINFORRETNING

T. Amstrup

Skivevej 189 - 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 12 68 - Bil 40 46 12 68

Støt vore annoncører - de støtter os...

Din foderbutik!
HUND KAT
FUGL GNAVER
HEST FÅR
KVÆG SVIN

Kig forbi og se selv udvalget.. .Mads Bjerresvej 2  Holstebro  97 42 74 15
Det betaler sig. .Geddalvej 22  Ejsing  97 44 60 87

DLG Tele
Telefoni
til hele
familien

Foder og tilbehør:

Din foderbutik!

Struer:
Østergade 18A
97 85 21 00

Tipsmark
Maskinstation

K. Loftager
Landbrugs- og entreprenør-
arbejde samt kloakering og

spuling af rør udføres
Aut. kloakmester

Tlf. 97 46 45 88
Biltlf. 40 46 45 88

www.tipsmarkmaskinstation.dk

DERES REKLAME- 
OG TRYKSAGSLEVERANDØR

SKANDERBORGVEJ  1  .  HUMLUM  .  7600 STRUER
TEL. 9786 2120 . FAX 9786 2125

- when you go for attention...

VILLY's BOGTRYK

Vi gør det muligt for vore kunder at opnå deres mål

Erik Loftager

Hjerm Hallen
Tlf. 2223 9190 • post@hjerm-hallen.dk

www.hjerm-hallen.dk

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro

RealMæglerne Holstebro
v/ Bjerregaard & Engelbredt

Jeppe Schous Gade 4
 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1911

7500@mailreal.dk
 realmaeglerne.dk/holstebro
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Din lokale leverandør af tryksager, digitalprint og skilte

Johansen Grafisk  |  Niels Kjeldsens Vej 25  |  7500 Holstebro  |  9740 2233  |  post@johansengrafisk.dk  |  www.johansengrafisk.dk

KONTAKT 
JENS HUMMELMOSE
22 70 88 14 // JH@KAJBECH.DK

MULDVARPEFEST?
Vidste du at...

... muldvarperne er mest aktive om vinteren.  
Når du har spottet det første muldvarpeskud, skal 
du sætte ind med det samme. Jo før du kommer i 
gang, jo bedre og nemmere vil det være at blive 
muldvarpefri.

Skal vi komme forbi dig på muldvarpejagt?

w w w . k a j b e c h . d k

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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TIRSDAG D. 10. JANUAR KL.19.00 

 

EN AFTEN I NATURHUSET 

MED BESØG AF ANDERS BECH 

Vi får besøg af Anders Bech fra Holstebro. Anders Bech er en af 
fortællerne i ”Vestjyllands Fortællere”, og denne aften vil vi få 
fortællinger og digte af bl.a. Jeppe Aakjær og Thøger Larsen, fortalt på 
jysk. 

Så mød op til en aften med fællessang og fortællinger fra det vestjyske. 

Pris incl. kaffe og brød: medlemmer 75- kr. – ikke medlemmer 125,- kr. 

Bindende tilmelding senest d. 5. januar til Else Mogensen på mail 
elsehans@mvbmail.dk eller telefon 40384776 

Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse: 
Reg.nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn) 

 

 

 

Virksomhedsbesøg hos Færch Plast, 
Holstebro 

 

 

Tirsdag d. 7. februar 2023 

Da der max. kan deltage 35 personer denne aften, har vi valgt at åbne for 
tilmelding fra d. 15. januar og efter ”først-til-mølle-princippet”, så 
kontakt Else Mogensen på mail elsehans@mvbmail.dk eller telefon 
40384776 

 

Endeligt program i Hjerm Posten februar 2023 - - - 
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Derefter indsættes deltagerbetaling på konto i Borbjerg Sparekasse: 
Reg.nr. 9634 konto 290203 (Husk at oplyse navn) 

 

 

 

Virksomhedsbesøg hos Færch Plast, 
Holstebro 

 

 

Tirsdag d. 7. februar 2023 

Da der max. kan deltage 35 personer denne aften, har vi valgt at åbne for 
tilmelding fra d. 15. januar og efter ”først-til-mølle-princippet”, så 
kontakt Else Mogensen på mail elsehans@mvbmail.dk eller telefon 
40384776 

 

Endeligt program i Hjerm Posten februar 2023 - - - 
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Vi ønsker alle et godt nytår med tak for 
hyggelige timer sammen med jer i året, der 

snart er omme 
 

 

 

Håber også I har lyst til at deltage i vore 
arrangementer i foråret 2023 

 

Nytårshilsen fra Familie & Samfund 
Else Mogensen – Ruth Løvig – Karen Marie Laursen – Jytte Pedersen – 

Hanna Lauridsen 
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Nytårshilsen fra Familie & Samfund 
Else Mogensen – Ruth Løvig – Karen Marie Laursen – Jytte Pedersen – 

Hanna Lauridsen 

  

Vi ønsker alle et godt nytår med tak for 
hyggelige timer sammen med jer i året, der 

snart er omme 
 

 

 

Håber også I har lyst til at deltage i vore 
arrangementer i foråret 2023 

 

Nytårshilsen fra Familie & Samfund 
Else Mogensen – Ruth Løvig – Karen Marie Laursen – Jytte Pedersen – 

Hanna Lauridsen 

  

Vi ønsker alle et godt nytår med tak for 
hyggelige timer sammen med jer i året, der 

snart er omme 
 

 

 

Håber også I har lyst til at deltage i vore 
arrangementer i foråret 2023 
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Med ønsket om en glædelig jul
samt et godt nytår, 
vil vi gerne sige tak for  
samarbejdet i 2022

HJERM POSTEN 
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Støt vore 
annoncører
 – de støtter 

os!

Lauhedevej 28
Tlf.  97 42 17 99
www.hhd.dk

Holstebro
Dyrehospital

Åbningstider fra kl. 7.00-20.00 alle ugens dage

Tlf. 40 53 40 60

Voldgade 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1252

www.boligone.dk/holstebro
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HJERM VANDVÆRK

Hjerm Vandværk A.m.b.a afholder 
Ordinær Generalforsamling 

 
Onsdag, d. 22. februar 2023 kl. 19.30 

i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter 
 
 
Dagsorden : 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører og stemmetællere 
3. Beretning ved formanden 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
5. Budget og takstblad for det/de kommende år   
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem  
  På valg er: Nicki Bøje Jensen 
   Jan bryde                     
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen                                                  
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde inden den 10-1-2023. 

Bestyrelsen 

Hjerm Vandværk A.m.b.a afholder 
Ordinær Generalforsamling 
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Sletten 47A · 7500 Holstebro  
Tlf. 9742 0015  

Hjermvej 47 · 7600 Struer  
Tlf. 97850616

www.mogensen-vvscomfort.dk   

Følg os ...

Vi sælger også til private!

• Foder
• Gødning
• Havekalk
• Alt til hus, hobby og have

Lindeborgvej 7 • 7560 Hjerm • Tlf. 9746 4200

Vi ses på...

. .ØSTERVANG 19  7560 HJERM  TLF. 97 46 49 44

Hjerm Autoservice

Tilsluttet Central foreningen
af Autoreparatører i Danmark

Alt i reparationer og serviceeftersyn

Claus N. Pedersen
Østre Hovedgade 20 . 7560 Hjerm

Tlf. 97 46 45 89

c S

Bjerrum 
Biler

� Biler til "Gør-det selv"
� Alufælge til lavpris

Sofienlundvej 7 . 7560 Hjerm
Tlf. 3055 1840 . 9746 5353

www.bjerrumbiler.dk

� Service
� Periodiske syn

Køb og salg af brugte biler

Kirkevej 21
7560 Hjerm
Tlf. 97 46 42 24

ANDELSSELSKABET

HJERM VANDVÆRK
Formand Gustav Madsen

Tlf. 97 46 40 82

Vedr. opkrævninger:
Reg. revisor Ingrid Madsen - Tlf. 97 46 42 72

E-mail: gkmadsen@mail.dk
www.hjermvand.dk

.Ø. HJERMVEJ 19  TELEFON 97 46 45 11

Besøg os på vores hjemmeside: www.hjerm-byg.dk

Vi kommer overalt  - giver tilbud på alt

VVS  OG
FJERNVARME

TLF. 97 46 11 00

FLENGVEJ 15
HVAM

7500 HOLSTEBRO
BILTLF. 51 22 62 35

SMEDEGADE 53, 7600 STRUER, TLF. 97 85 04 88

www.fricykler-struer.dk

97 85 04 88

HENNING SØRENSEN

Omdeling af Hjerm Posten

I lighed med tidligere år har vi igen valgt, at lade 6. klasserne på Hjerm 
Skole stå for omdelingen af Hjerm Posten.
Børnene vil naturligvis gøre deres yderste for, at der ikke sker fejl.
Hvis du/I mod forventning ikke modtager Hjerm Posten bedes du straks 
kontakte undertegnede.

Lone Søndergaard
Kærgårdmark 7 . 7560 Hjerm
Tlf. 9746 4914

TØMRERFIRMAET

A
p

S

ØSTER HJERMVEJ 17 . 7560 HJERM.

97 46 42 08 30 51 86 84

Tlf. 21 79 19 26

www.cac-certi�ceret.dk

Garant Holstebro 
Brich Tæpper
Lavhedecentret 48
7500 Holstebro
Telefon 97 42 02 99
www.garant.nu

Støt vore 
annoncører
 – de støtter

os!
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                                   Hjerm Senior-idræt.     
     
Tak til alle deltagere for første del af vores vintersæson med god motion og social 
samvær. 
 
Alle ønskes et godt nytår,  vi ses igen mandag d. 9 januar 2023 kl. 9,30. 
 
 
 
                                     Senior idræts aktiviteter. 
 
Vores formål er at holde  kroppen i rimelig fysisk form så længe som mulig med 
nogle rolige og gode øvelser,  en god fysik fremmer også den mentale sundhed. 
 
Uanset alder er alle velkommen til den nye sæson hvor vi har plads til flere 
deltagere.  
 
Hver mandag kl. 9,30  mødes vi i aktivitetshuset hvor der er dækket op til kaffe 
og rundstykker,  vi synger et par sange fra højskole-sangbogen og hygger os med 
snak og social samvær til kl.10,00.   Da vil vores leder ”Hanne fys.” som er en erfaren 
fysioterapeut laver opvarmning  med gode og nemme øvelser i en halv time. 
 
Hanne fys. vil derefter for dem som ønsker det lave mave/rygøvelser  hvor man kan få 
et godt råd hvis der er småproblemer med kroppen. 
 
Andre aktiviteter man kan deltage i er Hockey, Tæppecurling, Bowls og Bob, er der 
andre ønsker taler vi om det. 
 
Vi slutter ca. kl. 11,30 med en sang og evt. en kop kaffe. 
 
Det er en god og social måde at møde nye mennesker på. 
 
Prøv at være med et par gange uden at betale,  ønsker man så at fortsætte betales for 
hele sæsonen. 
 
Vi starter mandag d. 9 januar 2023  kl. 9,30  og har afslutning d. 27 marts. 
 
Pris for 11 gange kr. 385,00        ( ingen træning i skolens vinterferie.) 
 
Husk ingen kontanter, betaling på Hjerm FIF. hjemmeside under Senior idræt.   
  
Mvh. Udvalget. 
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Er du tæt på dit forsikringsselskab?
Hvis svaret er ”Nej” – så er det måske et godt 
tidspunkt at få tjekket dine forsikringer. 

 tæt på Jørn F. Nielsen, 
assurandør i Hjerm

96 94 96 94

HjermFIF_125X41.indd   1 19-11-2018   13:48:56

Ulla Pedersen
Søndergade 30
7600 Struer
Tlf. 9785 0177

Mandag lukket

Stedet med den 

hyggelige asmosfære

FOR HELE FAMILIENElite
Salonen

STØT VORE ANNONCØRER
– DE STØTTER OS!

Alt til 
dine dyr

Mads Bjerres Vej 2 • 7500 Holstebro 
Tlf. 3368 7065
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El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
ServiceChristiansborgvej 10 - 7560 Hjerm

el-center-vest.dk - post@el-center-vest.dk

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

El installationer
bolig, erhverv & industri

Maskin installationer
Varmepumper

Ventilation
Service

Christiansborgvej 10 - 7560 Hjerm
el-center-vest.dk - post@el-center-vest.dk

T: 97 46 43 00

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

v/ Claus Jakobsen
Lindevænget 51 . 7560 Hjerm

Tlf. 2346 5777 . CVR. 34230145
www.murercj.dk . info@murercj.dk

Tegltorvet 1, 7600 Struer, T 8222 9730TØMRERFIRMA
HJERM APS

Øster Hjermvej 17 . 7560 Hjerm
Tlf. 30 51 80 54

Mail. tf-hjerm@outlook.dk
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JANUAR 2023

Tumlinge (1.+2. klasse)

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.

Pilte (3.+4. klasse)

Tirsdage 17.00-18.30 i Kridthuset 
Tirsdag d. 3. Fri 
Tirsdag d. 10. Årets første snobrød 
Tirsdag d. 17. Løb 
Tirsdag d. 24. Madaften  
Tirsdag d. 31. Pionermærket

Ledere:  Tine tlf. 3049 2743, Katrine tlf. 2349 0557,  
 Line og Camilla  

Tirsdage 18.00-19.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 3. Fri 
Tirsdag d. 10. Årets første snobrød 
Tirsdag d. 17. Løbsmærket – Refleksløb 
Tirsdag d. 24. Vi bygger kuglebane 
Tirsdag d. 31. Mørkelege og fireballs

Ledere:  Lotte tlf. 2238 3401, Birgit tlf. 2128 5108,  
Jesper og Thorbjørn

Alle klasser, sæt kryds i kaldenderen: 24. februar 2023  Totalsjov
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FDF Hjerm
Kridthuset . Jernbanevej 32 . 7560 Hjerm
Tlf. 97 46 46 79 . www.fdf.dk/hjerm

JANUAR 2023

Væbnere (5.+6. klasse)

Seniorvæbnere (7.+8. klasse)

Seniorer (9. klasse og opefter)

Tirsdage 19.00-20.30 i Kridthuset
Tirsdag d. 3.  Fri 

Tirsdag d. 10. Årets første snobrød 

Tirsdag d. 17. Forberedelse til totalsjov 

Tirsdag d. 24. Filmaften  

Tirsdag d. 31. Forberedelse til totalsjov

Til kalenderen:
4. februar 2023:  Første HotSpot til Væbnermesterskabet
24. februar 2023: Totalsjov

Ledere: Lars tlf. 2447 2011, Katrine tlf. 2349 0557,  
Tine tlf. 3049 2743 og Mathias 

Husk altid påklædning til at være ude i.
Blå skjorte samt March og Lejr.
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I Hjerm Bypark ligger byens Naturhus, 
hvorfra der er udsigt til sø, legeplads og 
shelters. 

Naturhuset er indrettet til natur/teknik- og 
miljøundervisning i dagtimerne. 

Du/I har mulighed for at leje huset til en 
mindre fest. (Max 42 personer) 

Huset er indrettet således, at der fra entréen 
er indgang til fest-/undervisningslokalet samt 
et handicapvenligt toilet. I forbindelse med 
lokalet er et lille anretterkøkken. 

Lejeindtægten går udelukkende til driften af 
Naturhuset og Byparken. 

  
 
 
 
 

Naturhuset , Skolevej 9, 7560 Hjerm 
 

Priser for leje af Naturhuset gældende pr. 
01.03.2019: 

Halvdagsarrangement  400 kr. 
 

Heldagsarrangement 700 kr. 
 
 

Kontakt Inga Bertelsen, Hjerm Borgerforening på 
telefon 2037 2908 for mere information og 
booking. 
  

Lejes ikke ud til ungdomsfester. 
   
 

                             Hjerm Borgerforening 

 

Priser for leje af Naturhuset gældende pr.
01.01.2023:

Halvdagsarrangement 500 kr.

Heldagsarrangement 800 kr.
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     Indre mission 
            Januar 

  
Ti.-fre. 10-13.  kl. 19.30 Evangelisk alliance bedeuge 
    Tema: Glæde 
 
Torsdag 19.      kl. 19.30 Samtalemøde med bøn for hjerteugen 
    Tekst: Luk 7. 
 

              Hjerte uge   
    Fællesbøn hver aften kl. 19 
 
Tirsdag 24.       kl. 19.30  Møde  v.  journalist Jens Kr. Lynderup, 
    Videbæk.  
      
Onsdag 25.       kl. 19.30  Møde v fritidsbørnekons. Anne Marie Vejen 
    Najbjerg, Vinderslev. 
     
Torsdag 26.      kl. 19.30  Møde v. præst Brian Christensen, Holstebro
   
  AAllllee  eerr  hhjjeerrtteelliigg  vveellkkoommmmeenn 

 
       Hvis ikke  andet er anført, er møderne i Bethel, Vestre Hovedgade 4. 

Kontaktperson: Aase Stoltenberg 40269978 

Program kan ses på www.hjermkirker.dk/voksneogældre/IndreMission  

  
                       ”Stjernen ledte vise mænd 
                         til vor Herre Kristus hen; 
                         vi har og en ledestjerne, 
                         og når vi den følger gerne, 
                         kommer vi til Jesus Krist.” 
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 Bibelkreds 2,3 og 4  

 
 
 

Ingen bibelkreds-aften i januar 
 
 

Har du / I  lyst til at vide mere eller være med,  
så kontakt gerne Hans Jørgen Nielsen 51934727 
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VVeellkkoommmmeenn  ttiill  

      --  uuggee    22002233  
Måske tænker du kost og motion, når der står hjerteuge på programmet…Det 
er heller ikke helt ved siden af  J- - men her tænkes på HJERTE, som navn for 
det ”sted”, hvor sindet og tankerne bor. I bibelen står der meget om det: Hjertet 
kan være uroligt, skælvende, knust, genstridigt, brændende, hårdt, delt, 
bedragerisk, glad osv.  

Hvordan er Guds hjerte ? – og hvad vil han dig og dit hjerte ?  

Igen i år skal det være focus i denne uge. Kom og vær med "#$%  

Tirsdag  24.  kl. 19.30   Møde v. Jens Kr. Lynderup, Videbæk     

Onsdag  25. kl. 19.30    Møde  v. Anne Marie Vejen Najbjerg, Vinderslev 

Torsdag 26. kl. 19.30    Møde v. Brian Christensen, Holstebro 
                               

Kom og vær med i fællesskabet  
Der er mulighed for samtale, spørgsmål m.m. J  

Hver aften er der mulighed for fællesbøn kl 19.00 på 1. sal 
******** 

   Møderne er i missionshuset Bethel, Vestre Hovedgade 4        
Der kan købes kaffe/te/sodavand og kage á  20 kr. v møderne 

 

vveellkkoommmmeenn  
 

 
Arr. :  Indre Mission, Hjerm 
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Klub Halv Syv 
Klub for 3.-6. kl. 

 
Missionshuset,  

Vestre Hovedgade 4, Hjerm 
 

Januar 
 

Man. d. 9. Vi får besøg af Anders. 
 

Man. d. 16. Vi holder fri – pizzagudstjeneste i  
Hjerm Vestre kirke ons. d. 18. kl. 17. 

 
Man. d. 23. Nytår 2023 – og hva´ så? 

              Gud siger: Frygt ikke! 
 

     Man. d. 30. Rent 
drikkevand – ja tak! 
Preben viser os Hjerm  
         Vandværk.   

                     
              Vi er SÅ KLAR.  

             Hver mandag fra 18.30-20. 
 

                   Kærlig hilsen  
            Elisabeth og Gurli mobil 21405005 



HJERM BØRNEKLUB
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Hjerm 
Børneklub 

for dig 
der er 3-9 år 

  
JJaannuuaarr  

  
•  hygge omkring køkkenbordet 
•  sange med bevægelse, trosbekendelsen, fadervor  
•  spændende bibelfortælling 
•  ffrrii  lleegg  uuddee  eelllleerr  iinnddee  

  
HHvveerr  oonnssddaagg  kkll..  1166..1155  --  1177..3300  

hhooss  GGuurrllii  HHøøjjggåårrddssppaarrkkeenn  9922,,    
                                                  mmoobbiill  2211440055000055  

                                       
           Ons. d. 11. – vi er klar igen 
                  og vi glæder os til at se jer.. 

 
  

OOnnss..  dd..  1188.. Pizzagudstjeneste i Hjerm Vestre Kirke kl. 17 
 

  Ons. d. 25. Børneklub i missionshuset,  
   med besøg af Anne Marie Najbjerg.  

 
Kl. 17.30 er der aftensmad 

 til dig og din familie. 
Der kommer nærmere besked. 

  
Kom og vær med –             
også plads til dig. 

 
Kærligst  Annemarie, Bente, Ruth, Robert og Gurli 
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Jeg havde advaret Maria! 
”Maria”, sagde jeg, ”jeg kommer hjem med et kukur!”. Og så tog
jeg afsted på den meget omtalte tur til Sydtyskland, hvor jeg
smagte flagermussyltetøj og så rustvogne. Jeg vidste, at det var
dernede, at kukuret i sin tid blev opfundet. 
 
Jeg gik ind i butikken med alle urene. Det tikkede, og det kukkede.
Der var kukure i alle prisklasser og med alle mulige seje effekter.
Det dyreste, jeg så, kostede 15.000 kr., men så havde det også et
danseselskab, som kom ud af uret hver time og dansede
folkedans med musik til. Jeg fandt et virkelig flot ur i den mere
moderate prisklasse. Hver hele og halve time kommer en lille sød
fugl ud af det og kukker, mens en bondepige hiver i en klokkesnor. 
 
Nu hænger uret på væggen i vores dagligstue. Det skal trækkes
op hver dag, og så går det bare derudaf. Jeg bliver så glad, hver
gang det kukker. Jeg får slet ikke kuk; det var der ellers nogle, der
troede, jeg ville få. Og Maria er med på den. Ikke én gang har
hun sagt noget dårligt om det. Jeg tror endda, hun synes, det er
hyggeligt. Jo, jeg er godt gift! 
 
Tiden går. Stødt derudaf. Og vi mennesker bliver trukket op til en
ny dag. Hver dag. Til gode dage og til dårlige dage. Til dage med
glæde og latter, til dage med stress eller bekymring. 
Vi har alle brug for fuglen, der siger ”kuk” i vore liv: ”Kukkuk”, siger
den, ”Hey, du skal ikke bekymre dig!”. ”Kukkuk – Gud har omsorg
for dig”. ”Kukkuk – du er elsket”. Hver gang fuglen kukker, minder
den mig om, at der er en Gud, der sørger for mig og har omsorg
for mig. Midt i hverdagen, midt i livets udfordringer, bekymringer,
stress og jag - han er der. 
”Kukkuk, husk det nu! Der er en Gud som elsker dig, for du er
meget værdifuld!”. Det gælder også dig: ”kukkuk, du er elsket!”. 
Nogle dage har vi bare brug for et enkelt kuk. Andre dage har vi
brug for at høre alle 12 kuk. ”kukkuk, husk det nu!”. 
 
Hvis du ikke selv har et kukur kan du måske stille en alarm på din
telefon, som hver dag minder dig om, at Gud har omsorg for dig. 

KUK
UR

Kirkeblad

Glædelig jul og
godt kukår,

- Jonas



Derfor siger jeg jer: Vær ikke
bekymrede for jeres liv,

hvordan I får noget at spise
og drikke, eller for, hvordan I

får tøj på kroppen. Er livet
ikke mere end maden, og

legemet mere end klæderne?
Se himlens fugle; de sår ikke
og høster ikke og samler ikke

i lade, og jeres himmelske
fader giver dem føden. Er I

ikke langt mere værd end de?
Hvem af jer kan lægge en dag
til sit liv ved at bekymre sig? 

Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 25-27



Søndag d. 1. januar kl. 15.00 i Vestre Kirke

Nytårsdag

Kirkeblad

Vær med til at lægge det nye år i Guds hænder til nytårsgudstjenesten 
d. 1. januar kl 15. Efter gudstjenesten serveres der kransekage og bobler. 

Juleaften - nye klokkeslæt!
Juleaftensgudstjenester d. 24. dec. kl. 13.30 i Østre + 15.00 i Vestre

Som noget nyt vil der i år være
juleaftensgudstjenster allerede kl. 13.30
i Østre og kl. 15.00 i Vestre. Vi håber,
at det passer godt for dig, og vi glæder
os til at feje jul i kirken sammen med
hele byen. Velkommen!

En bøn for det nye år
Himmelske Fader, vi takker dig for året, der gik. 

(Nævn gerne hvad du er taknemlig for). 
Vi lægger det nye år i dine gode hænder. 

Lad os erfare dit nærvær og din hjælp hver dag i det nye år.
Vi beder dig om at værne dem vi holder af  - nævn gerne navne.

Vi beder for vores verden. Lad dit lys skinne i mørket, 
lad frygten forsvinde og lad freden sejre. 
Fyld os hver især med din kærlighed og 
giv os modet til at sprede den. Amen.
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Onsdag d. 4. januar kl. 14.30 i konfirmandstuen

 

 Alle er velkomne!
Pris: 40 kr. for kaffebord

 
 Ønskes kørsel kan man rette 
henvendelse til Peder Clausen
tlf. 97 46 44 90 /51 70 28 45 

inden kl. 12 på dagen

Johan Johansen fra Hjerm: Bustur til Berlin, Prag
og Dresden
Johan vil fortælle og vise billeder fra sin tur. Første
stop var Berlin, en by som rummer så megen historie,
bl.a. fra krigen, og fra mellemkrigsårene som den
delte by. Prag rummer mange spændende
bygningsværker, både fra mange år tilbage, og fra
nyere tid. Dresden blev under krigen voldsomt
medtaget, hvad den tydeligt bærer præg af... Kom
og hør meget mere, når Johan fortæller. Velkommen!

Besøg af Lise Brandt Fibiger. 

Onsdag d. 1. februar



Aase Vium er 57 år og flyttede fra Struer
til Hjerm for halvandet år siden. Her i Hjerm
har hun oplevet et dejligt varmt fællesskab
i Indre Mission, og går også til både dart
og gymnastik. Aase er en kreativ kvinde,
som kreerer smukke kort og collager, og så
elsker hun at læse. Hun har tidligere siddet
i bestyrelsen i Voldhøj Valgmenighed. Nu
glæder hun sig til igen at få lidt indflydelse
på, hvad der sker i den lokale kirke, bl.a.
gennem gudstjeneste&aktivitetsudvalget,
som hun er kommet med i. 

Kirkeblad

Velkommen John og Aase
Der er to nye ansigter i menighedsrådet. 
Lær dem lidt at kende her...

John Andresen er 66 år og har arbejdet
som teknolog, ingeniør, studievejleder og
jobkonsulent. Nu er han efterlønner og har
gang i mange ting, særligt som bassist i et
rockorkester. Han elsker at se musicals og
rejse til Prag for at sanse middelalder-
stemningen og få en tattoo (han har 11 stk).
John er gift med Sanne, og de har boet i
Hjerm siden 1988. Han har siddet i utallige
bestyrelser med fokus på at hjælpe
mennesker, og nu glæder han sig til at være
med i menighedsrådet.
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Fyraftensbøn består af nogle få sange og en halv times bøn
med mulighed for at bede højt. Vi er overbeviste om, at bøn
gør en forskel. Hvis du har noget, du ønsker, der bliver bedt
for, er du velkommen til at kontakte Jonas. Hvis du ønsker
personlig forbøn, er du også velkommen.

Fyraftensbøn
Torsdage d. 5. og 19. januar kl. 17 i Vestre Kirke

Vi synger, drikker kaffe, spiller og hygger os sammen.
Velkommen til en  hyggelig eftermiddag sammen med os. Hvis
du har problemer med transport, så henvend dig  og vi vil
forsøge at hjælpe dig. Besøgstjenesten i Hjerm: Lilly Pedersen
tlf. 28 97 84 49 / Dorte Gosvig tlf. 51 90 31 83  / Hanna
Lauridsen tlf. 51 24 20 43. Næste datoer: 8. og 22. februar.

Seniorcafé
Onsdag d. 11. og 25. januar kl. 14-16 i Sognegården

Der indbydes igen til en glad aften sammen med
Judith, hvor vi synger nogle af årstidens sange og
salmer. Alle er velkomne til at være med til at
sammensætte aftenens indhold. Kaffe og kage
undervejs. Kom og vær med til en hyggelig aften.
Næste dato: mandag d. 8. februar

Højskolesang
Mandag d. 9. januar kl. 19 i konfirmandstuen
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Der er altid plads til flere børn og unge i vores kor, hvor vi synger en god
blanding af moderne og rytmiske sange, samt øver på nogle af søndagens
salmer.Vi synger ind imellem til gudstjenester i kirken og til koncerter. Du
lærer en masse gode sange og har fællesskab med andre sangglade børn.
Koret ledes af vores organist Ruth og er for alle fra 4. klasse og op.

Børne-teenkor
NYT: Nu hver onsdag
Kl. 15.10-16.25 i Vestre kirke
Opstart d. 11. januar

Babysalmesang
Tirsdage kl. 09.30 i Vestre kirke fra 17. januar til 21. februar

Koret sang flot for os ved
musikgudstjenesten den

1. søndag i advent

Tag din baby med til babysalmesang. Sang og musik
stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske
udvikling. En baby forstår ikke salmerne, men kan
sanse stemningen og atmosfæren og opleve
kirkerummet. Barnet kommer bl.a. til at lege og høre
forskellige instrumenter og sange. 
Der er efterfølgende kaffe og hygge i konfirmand-
stuen. Det hele er gratis at deltage i. 
Babysalmesang starter op tirsdag d. 17. januar og
løber over 5 gange til og med d. 21. februar.
Der kommer 5 gange mere i april/maj. 
Send gerne en sms til vores organist Ruth på  tlf 
28 90 49 69 hvis du kommer - du må også meget
gerne komme, selvom du ikke har tilmeldt dig. 



Hej alle børn i 3. klasse :-) I januar kommer Jonas og Maria på besøg i jeres
klasse og deler invitationer ud til Minikonfirmand. Går du i 3. klasse et andet
sted, så ring eller skriv endelig til Maria eller Jonas og få en invitation. 
 
Som minikonfirmand vil du opleve, hvad kirke og kristendom er. Du vil høre
om, hvor højt Gud elsker os og lære sange med bevægelser til. Vi skal lege,
lytte til historier, bede, lave kreative ting, lære om Gud, Jesus og
Helligånden og om, hvad vores tro betyder for dig 
og mig – og så får vi også lidt eftermiddagsmad. 
Vi håber, at vi ses! Kh Maria og Jonas 
 
I kan allerede nu læse mere og se 
alle datoer på hjemmesiden.

Kirkeblad

Minikonfirmander - 3. kl.
Onsdage fra 25. januar indtil påske. Efter skole og indtil kl. 15

Velkommen til Pizzagudstjeneste! Kom og vær med -
en ligetil og hyggelig aften for hele familien. Vi
begynder i kirken med børnesange med fagter, en
kort og børnevenlig tale ved Jonas, fadervor og
velsignelse. Bagefter spiser vi pizza i skolens aula. Vi
slutter kl. ca. 18.45. 
Børn u/14 år gratis og voksne 30 kr. 
Tilmelding til Birgitte: 
42 97 68 37 / abcdef.jensen@gmail.com

 

PIZZA-gudstjeneste
Onsdag den 18. januar kl. 17 i Vestre kirke
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Indsamling i januar

 

KFS - plads til mening
KFS er en forkortelse for Kristeligt Forbund for
Studerende. 
Det er ganske almindelige studerende på ungdoms- og videregående
uddannelser, der mellem lektier, madpakker, eksamener og hverdagsliv er
nysgerrige på den kristne tro. De cirka 1200 KFS'ere mødes jævnligt i
grupper på deres studiesteder for at snakke om Gud, læse i Bibelen, bede
og fortælle deres studiekammerater om, hvad de tror på. KFS har cirka 18
ansatte som besøger studiestederne og arrangerer undervisning og
konferencer. KFS driver også et Ledertræningscenter, LTC og har ansatte i
Grønland og Etiopien. Lokalt er der KFS grupper i Holstebro. Tak for en
god gave! Se mere på www.kfs.dk

Konfirmander i kirken
Denne gudstjeneste vil være særligt tilrettelagt af
konfirmanderne. Velkommen til en dejlig og måske
lidt anderledes gudstjeneste sammen med de unge.
Vi håber, at se mange!

Søndag d. 22. januar kl. 14 i Østre kirke
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Major Max kommer igen til Hjerm!
Han er en sydafrikansk kunstner
med elektro-pop stil, som har
turnéret Danmark tyndt i næsten
10 år og besøgt  efterskoler,
konfirmander og kirker. 

Koncert med Major Max
Torsdag d. 26. januar kl. 19 i Vestre kirke

 

Velkommen til koncert

Den er for alle - og den er gratis. 

Siden sidst
Døbt i Vestre Kirke

Oliver Ejgaard Nielsen

til vores to nye kirkesangere 
Nicole Kristensen og Masja Saugstrup. Tag godt imod dem! Vi

præsenterer dem i næste kirkeblad. 

Velkommen

Døde
Birthe Korsholm Bruun
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VESTRE

Lørdag den 24. december
Juleaften 
 
Søndag den 25. december
Juledag 
 
Mandag den 26. december
Anden Juledag 
 
Søndag den 1. januar 
Nytår 

DATO

15:00 *

10:30 (ikke Børnekirke)

-

15:00 *

13:30 *

-

10:30 

-

Gudstjenesteliste

Kyndelmisse betyder Lysmesse og falder hvert år den 2. februar. I
folkemunde kaldtes dagen også for Kjørmes Knud. Dagen skal minde om,
at halvdelen af vinteren er gået, og kirkeligt set er det dagen for Marias
renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske
tempel. Dagen forbindes af begge grunde med lys.
 
Kom og vær med til en meditativ aftengudstjeneste med musik og
lystænding.

Kyndelmisse
Torsdag d. 2. februar kl. 19 i Vestre kirke

ØSTRE
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VESTRE ØSTRE

Søndag den 8. januar
1. s. e. helligtrekonger
 
Søndag den 15. januar
2. s. e. helligtrekonger
 
Onsdag den 18. januar
Pizzagudstjeneste
 
Søndag den 22. januar
3. s. e. helligtrekonger
 
Søndag den 29. januar
s. s. e. helligtrekonger
 
Torsdag den 2. februar 
Kyndelmisse 
 
Søndag den 5. februar 
Søndag septuagesima 
 
Søndag den 12. februar 
Søndag seksagesima 
 

DATO

-
 
 
9:00 
Charlotte Rønhoff 
 
17.00 *
 
 
-
 
 
9:00 og
10:30 m Børnekirke
 
19:00 *
 
 
-
 
 
9:00 
Charlotte Rønhoff 

10:30 
 
 
-
 
 
-
 
 
14.00 konfirmander
medvirker * 
 
-
 
 
-
 
 
9:00 og 10:30 
 
 
-
 

Gudstjenesteliste

*Se nærmere omtale i bladet. Hvis intet andet er nævnt, prædiker Jonas
Serner-Pedersen. Kirkebil: Alle, som har problemer med transport til og
fra kirkens gudstjenester, er velkomne til at benytte kirkebilen, som
bestilles dagen før på tlf. 97 87 80 80.
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Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5, Borbjerg

telefon 97 46 14 22

www.borbjergsparekasse.dk

Byggelån
….Vi giver dig en håndsrækning

Nybyg, ombyg, tilbyg

fra kun…

1,75% p.a.


